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Dertigste Gordel: Vlaamse mandatarissen van de
Zes pleiten voor voortbestaan
vrijdag 03 september 2010 om 18u11

(Belga) Ook als er een globaal communautair akkoord uit de bus zou komen, moet de Gordel
blijven georganiseerd worden. Dat vinden Jan Walraet (Wezembeek-Oppem), Anne Sobrie (SintGenesius-Rode) en Luk Van Biesen (Kraainem), allen Vlaamse gemeenteraadsleden uit
faciliteitengemeenten rond Brussel. Carla Galle van Bloso had vrijdag in kranten gesuggereerd
dat de Gordel voor haar niet meer hoeft bij een dergelijk akkoord.
"Wij hebben vanmorgen de wenkbrauwen gefronst bij het lezen van wat
Galle zei want het akkoord dat op dat ogenblik nog voorlag, zou enkel een
versterking betekend hebben van de taalfaciliteiten in de zes
faciliteitengemeenten, terwijl de Gordel dertig jaar geleden gestart is om
een dergelijke evolutie te verhinderen", zegt Jan Walraet. "Het zou getuigen
van een grenzeloze naïviteit te denken dat hiermee de problemen opgelost
zijn. Zelfs met een voor Vlamingen gunstig akkoord blijft de Gordel nodig
als sensibilisering om de situatie te consolideren." Ook Ann Sobrie en Luc
Van Biesen zijn van oordeel dat in alle scenario's over een politiek akkoord
de Gordel moet blijven georganiseerd worden omdat aandacht voor de
taalproblematiek en de verfransing in de Vlaamse rand ook in toekomst
nodig blijft. Vlaams-Brabants provincieraadslid Roel Anciaux (sp.a) roept het provinciebestuur op om de leidende rol
van Bloso inzake de organisatie van de Gordel over te nemen. "De Gordel is naast een politieke uiting voor vele
duizenden Vlamingen ook een sportief-culturele manifestatie die haar volle bestaansrecht blijft behouden", aldus
Anciaux. (ROJ)
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